
Referat - RU-møte 
Tirsdag 24.02.15  

kl. 16:15-18:00	


!
!
Tilstede:	


RUF: Joris Schwitters, Lars Petter, Marie Eide, Morsal Saba, Roymond Olsen  

Fakultetsrepresentant i Studentparlamentet: Linn Merethe  

Fakultetsstyre representant: Ellen Birgitte Folgerø, Simen H. Askeland  

Integrerbar: Andreas Gilje Sjøberg  

Matematisk Fagutvalg: Jonas Virtanen, Kim Erling Bolstad  

Biologisk Fagutvalg: Margot Nyeggen	


Fagutvalget for Fysikk og Teknologi: Andreas Hagen  

Fagutvalget for integrert lektorog adjunktutdanning: Eili S. Ommedal  

Fagutvalget ved institutt for Geovitenskap: Maria Erichsen Ordemann, Marie Eide  

Fagutvalget ved institutt for Informatikk: Patrick Monslaup  

Geofysisk Fagutvalg: Håvard Espenes	


Heliks: Morsal Saba 

Kjemisk Fagutvalg: Eivind Stormolsen	


Linjeforeningen for Fiskehelse og Havbruksbiologi: Vegard Heen  

Nanos: Mikko Saraste 

STIM: Oda Almeland	


 

!
!
Møteleder: Roymond Olsen  

Referent: Morsal Saba	
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1. Oppmøte, pizza  !!
2. Orientering  
 
- Vårsamlingen 2015 om digitalisering: Hovedtemaene var digitaliseringen 
av samfunnet, univeristetet, og digitale risikoer som kan oppstå som en følge 
av å være lite forsiktig.  
 
Hovedfokuset, mtp. førstnevnte temaet, var endringer medført av 
digitalisering i samfunnet så langt, og positive konsekvenser som en slik 
fremgang kan medføre i fremtiden. Diskusjonen mhp. universitetet var mest 
rettet mot måten digitalisering kan bidra til å effektivisere konkurranseevnen 
innen utdanning, forskning, og formidling. Som en følge av dette ble 
spørsmålet om hvordan et institutt, eller fakultet, skal kunne gjennomføre 
digitale endringsprosesser også tatt opp, da det er de organene som blant 
annet kan medføre en fremgang innen innføringen av digitalsiering.  
 
Men, en slik digitalisering av samfunnet/universitetet skal selvfølgelig 
innføres med forsiktighet. Sistnevnte gjelder spesielt når en del individer 
ikke er klare over de mulige måtene deres privatliv kan bli angrepet på, av 
andre i det moderne digitalsierte samfunnet.  
 
I denne sammenhengen, for eksempel, bør digitaliserings-ansvarlige være 
opplært innen problemstillinger som kan oppstå rettet mot digital sikkerhet 
og sikkerhetskultur, og veilede studentene om bedre digital-bruk.  
 
- Vårens møter inkludert allmøte:  
Tirsdag 24. Februar    kl. 16:15  
Tirsdag 24. Mars        kl. 16:15  
Fredag  24. April        kl. 16:15  
 
Allmøte: Tirsdag 5. Mai kl. 16:15  
Valg av både RUF og Integrerbar skal skje på allmøtet.  
 
- Studentersamfunnet søker frivillig med IT-kompetanse: Studentersamfunnet 
i Bergen søker en person som behersker HTML og CSS. De er på utkikk etter 
en IT-student som har kompetanse innen det å drive backup på nettside. 
Siden benytter Wordpress. Webadressen er http://samfunnet.sib.no/. 
 
Arbeidet vil bestå i oppgaver som å oppdatere gamle fanenavn i menyene, 
endre bilder som ligger på selve siden. Du får ingen faste oppgaver i uken, 
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men bistår med backuphjelp når problemer oppstår. Studentersamfunnet er en 
frivillig organisasjon som består av 110 medlemmer, som organiserer 
debatter og foredrag, i all hovedsak på Det Akademiske Kvarter. De kan tilby 
et spennende frivillig miljø, og erfaring fra en av de viktigste debattarenaene 
på Vestlandet.  
 
Ta kontakt, og få informasjon om alle godene som kan mottas som en 
frivillig i Samfunnet! (post@samfunnet.uib.no)  
 
- Fra fagutvalgene: Ingen kommentarer.  
 !

3. Foreleserprisen  
 
- Orientering: 
Dekanus var svært misfornøyd med prosessen i høst, og ønsker dermed en 
endring i både statuttene og i prosessen/gjennomføringen av foreleserprisen. 
Som en følge av dette har RUF sett på statuttene, fordi det er også et ønsket 
fra studentenes side om å sette fokuset mest på undervisningen, og foreslått 
noen endringer. (For oversikt over endringene, henvises det til Vedlegg 1.)  
 
- Statutt- og prosessendringer:  
  * Navneendring: Underviserprisen, Undervisningsprisen, eventuelt andre  
     forslag?  
  * Det blir mulig å gi prisen til en gruppe, bestående av flere foreleser, som  
     har bidratt til en flott undervisningsopplegg i et emne sammen. Før har det  
     vært kun enkelt forelesere som har vunnet prisen.  
 
- Prisvinner statistikken: Det viser seg at kvinner er underrepresentert, med 
kun 1 prisvinner, noe som har skapt et debatt om det skal velges en mannlig 
og en kvinnelig kandidat fra hver institutt. RU stiller seg ikke helt positivt til 
dette, da det kan bli urettferdig ettersom kvinnen vil få en fordel bare fordi 
hun er en kvinne. RU har derimot kommet frem til at det ikke er nødvendig å 
tvinge frem to kandidat-nominasjoner, fordi den ujevne fordelingen kan løses 
på en bedre måte. Hvis navnet endres og et bedre samarbeid skapes mellom 
de respektive fagutvalgene ved MatNat og Foreleserprisen-komiteen, blir det 
mulig å sette lys på flere dyktige kvinnelige og mannlig forelesere. Målet iår 
er å få minst en kandidat fra hvert institutt, noe kan øke sjansen til en mer 
jevnfordeling mellom kjønnene hvis hele MatNat kommer med sine 
respektive nominasjoner.  
 
- Nye diskusjonspørsmål:  

Side �  av �3 6

mailto:post@samfunnet.uib.no


  * Kan mangel på nominasjoner også indikere at det finnes en del forelesere  
     som ikke er gode nok til å undervise?  
  * Skal det være mulig for en foreleser som har vunnet før, vinne igjen, etter  
     et gitt tidsintervall?  
 !

4. Samarbeid med Amalie Skram og rekruttering !
        - Orientering: Det skal dannes en ny gruppe som skal bidra til rekruttering av  
          elever til MatNat. Formålet vil være å øke rekrutteringen ved å gi elever et  
          mer personlig innblikk i hverdagen til en student fra hver studieretning. Dvs.  
          at det ikke skal formidles kun faglig informasjon, men også om studentenes  
          personlige opplevelser mtp. både sin studieretning/institutt og fakultetet  
          generelt. I denne sammenhengen vil RU satse lokalt, til å begynne med, ved  
          å samarbeide med Amalie Skram Vgs for eksempel. Det vil være en fordel å              
          å inspirere elever allerede ved 1- klasse/2-klasse, da det kan bidra til å gi  
          elever et mer realistisk bilde av realfag, da det er kanskje en god del elever  
          som ser på realfag som vanskelig/krevende/ikke mulig å klare og dermed  
          kanskje ikke noe for dem. Ønsket er altså å skape et mindre gap mellom  
          Vgs-elever og Uni-studenter, hvor det også skal fokuseres på Vg3-elever, da  
          det er de som skal velge hvilket universitetet de har lyst til å stude.  
 
          Etter et møte med UiB sin Studieavministrativ avdeling, har det blitt  
          foreslått et samarbeid hvor de kan bidra til å hjelpe rekrutteringsgruppen  
          med å nå sine mål. Samarbeidet vil blant annet gå ut på å kurse  
          studenrepresentanene mhp. på hvordan de kan utføre opplegget, og hva de  
          skal formidle/ikke formidle videre til elevene. Et bra tema ville for eksempel  
          vært å orientere dem om endringene som har blitt innført mhp. R1 og R2  
          krav på universitetet. (For mer informasjon, henvises det til vedlegg 2.) !
 Det vil være mulig for alle på MatNat til å søke for å representere sin    
          institutt, uavhengig av om de er med i et fagutvalg eller ikke. Og hvis det er            
          et ønske om å dra til sin egen Vgs for å presentere, blir reisen dekket. Reisen   
          vil ikke ta mer enn et par dagers tur.  
           
 - Planer/Tanker:  
   * FU-ii og Nanos kan hjelpe til ved å fortelle hvordan de har gjennomført 
               sine rekrutterings-prosjekter.  
   * Prøve å skape et ordentlig dialog og plan med Amalie Skram snart  
   * Mulig å invitere en elev til å «være» en student for en dag, ved at en  
               student tar vedkommende med seg og viser hva han/hun gjør på 
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      laboratoriet, for eksempel. Men ikke mer enn 1-2 elever, da det kanskje  
      kan skape praktiske problemer mtp. lite plass og HMS. 
   * Etterhvert kan vi gjøre research mhp. hvilke skoler i Hordaland som er 
      best i realfag, når rekrutteringsgruppen har alt under kontroll og det har  
      gått fint på lokalt nivå.    !!
5. Fagkritisk Dag 

 
- Fagutvalgenes plans for FKD: Ingen helt endelige planer.  
 
- RU: Knut Martin Tande har blitt invitert til å holde et foredrag om 
digitaliseret undervisning. Det vil være mulig å sette seg på et auditorium og 
diskutere sammen om hvorvidt det er realistisk mhp. de ulike fagene på 
instituttene. Tanken er å ha et lite tett program hvor mye skjer, enn en hel dag 
med spredt og lite innhold. (Aud. 1-5 er reservert til FKD.)  
 
- Andre planer/tanker:  
  * Skulle alle ha egne arrangementer på deres institutt, eller samles på RFB?  
     Det kan være en fordel hvis alle samles på samme sted, og hvor meningene  
     blir samlet for å forbedre MatNat. (Mer konkret og endelig plan kommer.)  
  * Mulig å kjøre et program ut på kvelden for å slappe av sammen, og  
     samtidig ta opp fagkritiske diskusjoner? For eksempel, hvordan det kan  
     være mulig å digitalisere ditt institutt?  
  * FKD-promotering må skjer snarest mulig!  
  !

6. Eventuelt  
 
- Simen fra Ent3r: Setter spørsmålstegn ved Vektorprogrammet, og lurer på 
om det egentlig er nødvendig å ha dem her på MatNat? Spesielt når 
programmene til begge overlapper hverandre? Hadde ikke det vært en bedre 
ide å heller snakke med Ent3r-styret om å oppgradere deres nåværende 
opplegg ved å inkludere 8- og 9-klasse? Det hadde vært bedre, enn å ha 
Vektorprogrammet som en konkurrent, i noe som egentlig ikke er nødvendig å 
konkurre i.  
 
- Linn Merethe fra SP: Resolusjon om gratis tekstbehanslingsverktøy til 
studenter på UiB. (For mer informasjon, henvises det til Vedlegg 3.)  
 
  * SP prøver å jobbe med å forbedre informasjonsformidling mhp.  
     obligatoriske krav.  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  * SP prøver å gjøre det mulig for alle UiB-studenter til å få gratis tilgang til    
     ulike tekstbehandlingsverktøy.  
 
- Andreas G. Sjøberg fra Integrerbar: Rivingen skal begynne om 14 dager, og 
lokalet vil forhåpentiligvis stå klart i juni-juli. Informasjon om nøyaktig pris 
på voksenbrus vil komme etterhvert. Men, styret mangler derimot kapital til 
innkjøp av første-runde voksenbrus, og lurer på om det er mulig å få kapitalen 
(ca. 30 000,- til sammen) i form av lån fra fagutvalgene?  
 
- Marie Eide fra RUF: Ønsker å opprette en egen, veldig lav terskel, 
arrangement-forum hvor de ulike fagutvalgene sender sine event-ansvarlige 
for å fortelle hvilke dator de har tenkt å arrangere noe. Dette vil da medføre til 
at det ikke oppstår kræsj av event-temaer og datoer. Det hadde vært fint å ha 
fysiske møter, da grupper på sosiale medier ikke har fungert så veldig bra 
hittil.  
 
- RU: Det hadde kanskje vært fint med å slappe av sammen etter neste møte, 
med kun de respektive personene i RU. Matematisk Fagutvalg kan ta 
ansvaret, og orientere RU.  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